
MÓDULO I
Aspetos psicológicos no Desporto Infanto - Juvenil

• Compreender a relevância dos processos de maturação e aprendizagem na construção e 
desenvolvimento da personalidade do jovem atleta;

• Compreender o processo de desenvolvimento do jovem atleta, enquanto personalidade singular e 
enquanto membro de grupos e/ou equipas desportivas que podem intervir, e influenciar, o seu 
projeto de vida;

• Perceber de que forma a prática de exercício físico influencia o desenvolvimento psicológico, os 
processos de grupo e a saúde e o bem-estar ao longo da vida.

• Analisar as diferentes possibilidades de atuação do Treinador infanto-juvenil em função dos 
contextos desportivos onde se insere.

MÓDULO II
A relação Pais, Treinador, Atleta: Uma abordagem Psicopedagógica

• Conhecer os mecanismos psicológicos inerentes ao funcionamento da Tríade 
País/Treinador/Atleta nos seus domínios cognitivo, afetivo e comportamental, tendo em 
consideração a especificidade do contexto de intervenção e o expectável desenvolvimento do 
jovem praticante.

• Desenvolver competências psicológicas no sentido de apoiar o desenvolvimento do atleta a longo 
prazo, gerindo as relações familiares e as variáveis psicossociais que determinam a carreira.

• Compreender a importância da Psicologia e da Pedagogia no estudo científico das manifestações
comportamentais originadas pelas interações e pelo conjunto de relações estabelecidas entre o 
Treinador Desportivo, o atleta e o seu entorno familiar, nomeadamente a gestão das expetativas 
dos progenitores numa carreira desportiva de sucesso dos seus filhos.

MÓDULOS E OS SEUS OBJECTIVOS
ESPECÍFICOS:

www.sigmastars.com/academy

14 MARÇO
A 01 ABRIL13 A 21 MAIO

PROCESSOS
PSICOLÓGICOS
NO DESPORTO:
DA FORMAÇÃO AO
ALTO RENDIMENTO



MÓDULO III
Motivação e rendimento desportivo

• Descrever e explicar os mecanismos motivacionais inerentes à especificidade do contexto 
desportivo.

• Caracterizar e aplicar a teoria da definição de objetivos como estratégia motivacional para a 
melhoria do rendimento desportivo.

• Desenvolver o conhecimento de processos que permitam no jovem atleta o desenvolvimento de 
um tipo de motivação para a tarefa, em detrimento de uma orientação motivacional para o ego.

MÓDULO IV
Preparação mental para a competição

• Desenvolver nos agentes desportivos, nomeadamente atletas e treinadores, competências 
pessoais e interpessoais, enquadradas por uma atitude de questionamento sistemático das suas 
capacidades e competências, das suas atitudes e dos seus sistemas de valores.

• Conhecer estratégias de interação pessoal inerentes à otimização da gestão dos comportamentos 
individuais e grupais.

• Conhecer técnicas de regulação emocional e comportamental promotoras da autonomia 
individual, generalizáveis às experiências vivenciais, situando-as na área das estratégias pessoais 
para lidar com as diversas situações colocadas pelo contexto único que constitui o treino de alto 
rendimento.

• Desenvolver competências que permitam implementar o treino psicológico de variáveis 
associadas à melhoria do desempenho desportivo.

• Conhecer técnicas de intervenção psicológica mais utilizadas em psicologia do treino desportivo 
com vista a dotar o treinador de competências de intervenção e mudança comportamental, 
proporcionando aos atores desportivos (atletas) uma maior adaptabilidade ao seu contexto de 
prática desportiva.
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